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الگوسازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلی بخشهای
اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی
محمد قهرمانزاده ،اسماعیل پیش بهار ،خدیجه الفی
تاریخ دریافت3131/31/13 :
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چكیده
هدف از این مطالعه الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی ،خدمات و صنعت
و معدن ،با استفاده از الگوهای خود توضیحی دورهای ( )PARو انباشته فصلی ( ،)SIو با به کارگیری دادههای
فصلی سالهای 7631-98میباشد .بنابر نتایج به دست آمده ،تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و
دورهای داشته و کاربرد الگوی  PARبرای بیان رفتار آن میتواند بسیار مؤثر باشد .نتایج به دست آمده از آزمون
ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران ( )7881گویای وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده
که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی دادهها ،مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید
ناخالص داخلی این بخشها برآورد شد .در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده ،تولید ناخالص داخلی هر
بخش برای سه سال آینده پیشبینی شد .به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخشهای گوناگون
اقتصادی به الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در بررسی و ارزیابیهای آتی باید بیشتر توجه شود.
طبقهبندی C52, C51, C40 :JEL
واژههای کلیدی :ایران ،تولید ناخالص داخلی ،ریشه واحد دورهای ،ریشه واحد فصلی ،مدل انباشته فصلی ،مدل
خود توضیحی دورهای.

 1به ترتیب دانشیاران و دانشجو دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
Email: ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
تولید ناخالص داخلی ،)GDP( 1به عنوان شاخصی بیهمتا برای اندازهگیرری گگرونگی عملدررد
بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و میتواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی
آن جامعه باشد .در صورتی که دیگر عاملهای مؤثر بر رفاه ثابت باقی بماند ،برا افرزایم میرزان
 GDPانتظار بر این است که میزان رفاه نیز افرزایم یابرد (هاگرار  .)2222 ،2بره ایرن ترتیرب
افزایم  GDPبه عنوان یدی از هدفهای مهم در سیاستگذاری کشورها مطرح خواهد بود.
بر پایه آمار منشر شده از سوی صرندو برینالمللری پرو( ( )2212کشرور ایرران برا 888،533
میلیون دالر تولید ناخالص داخلی در رتبه 11ام جهان قرار گرفته است ،در حرالی کره از لظرا
میزان تولید ناخالص داخلی سرانه ( ،،1،1دالر) در رتبه 88ام جهان قرار دارد .با ایرن وعرعیت
میتوان دریافت که کشور ما از لظا میزان تولید ناخالص داخلی سررانه در وعرعیت نامناسربی
بوده و افزایم آن بایستی به عنوان یک هدف مهرم در سیاسرتگذاریهرای کشرور مردنظر قررار
گیرد .در این راستا سیاستگذاری درست و مؤثر مستلزم شناخت درست وعرعیت کنرونی اسرت
که برای این منظور الگوسازی مناسب رفتار متغیرهای اقتصادی میتواند راهگشا باشد .ایرن امرر
لزوم به کارگیری روشهای مناسب برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی را مشخص مری-
کند .گراکه درصور به کارگیری الگوی نامناسب ،نتایج به دست آمرده معتبرر نبروده و گمرراه
کننده نیز خواهند بود .با توجه به اینده دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی به طور معمو(
به صور سری زمانی منتشر میشود ،لذا برای الگوسازی رفتار آن مد(های سری زمرانی مری-
توانند مدنظر قرار گیرند.
یک سری زمانی به صور مجموعهای از مشاهدههای مرترب شرده برر حسرب زمران (بره طرور
معمو( در فاصلههای زمانی یدسان) تعریف میشود .مؤلفههای مؤثر بر رونرد تغییرپرذیریهرای
گندین سری زمانی را میتوان به گهار جزء تقسیمبندی کرد .ایرن گهرار دسرته شرامل رونرد،
گرخههای تجاری ،گرخههای فصلی و اجزای اخرل( هسرتند (کیرگگسرنر و والتررز.)2221 ،5
بسته به اینده در روند تغییرپذیریهای یک دوره زمانی کدام نوع از این مؤلفههرا مروثر باشرند،
فرآیند تولید داده ها و در نتیجه نوع مد( مناسب برای الگوسازی رفترار آنهرا متفراو خواهرد
بود .اقتصاددانان در گذشته مؤلفه فصلی یک سری زمانی را به عنروان عراملی ناهنجرار در نظرر
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گرفته و پیم از آغاز برآورد ،اقدام به حذف اثرگذاری فصلی از داده ها می کردند .در حرالی کره
امروزه تغییرپذیری های فصلی متغیرها به عنوان بخشی از واقعیرت رفترار داده هرا مرورد توجره
اقتصاددانان قرار گرفته است ،تا جایی که بی توجهی به آن می تواند تظلیرل هرای اقتصرادی را
دگار نقص کند (تریپودیس و پنزر  .)222، ،به این ترتیب بسته به ماهیت داده هرا مرد( هرای
فصلی گوناگونی معرفی شده اند که از جمله آنها می توان مد( خودتوعریظی دوره ای ()PAR
و مد( انباشته فصلی ( )SIرا نام برد .به این ترتیب این بررسی برا هردف کراربرد مرد( هرای
فصلی برای تولید ناخالص داخلی برخی از بخم های اقتصادی کشور انجام شده است.
در سا(های اخیر برخی از بررسیها الگوسازی متغیرهای سری زمانی با تغییرپذیریهای فصرلی
را مدنظر قرار دادهاند که البته شمار این بررسیها در داخل کشور بسیار کم بوده است .شیروانی
و همداران ( )2228انباشتگی دوره ای و هم انباشتگی دوره ای قیمرت هرای سرهام کشرورهای
 G-7را بررسی کردند .نتایج نشان داد که به کارگیری مد( های موهرومی فصرلی یرا انباشرته
فصلی نامناسب بوده و برای این منظور مد( انباشته دورهای مناسب است .لری و هری)2211( 1
به مد(سازی و پیمبینی قیمت نیروی الدتریسیته در سوئد پرداختند .برای ایرن منظرور آنران
مد(های خودتوعیظی ،)AR( 2خودتوعیظی دورهای ( ،)PARخودتوعیظی برداری )VAR( 5و
خودتوعیظی ساختاری )SAR( ،را به کار بردند که با توجه به معیار میرانگین مربعرا خطرای
پیمبینی ،مد( خودتوعیظی برداری دورهای ( )PARبه عنوان مناسبترین مد( برگزیده شرد.
زیمرمن )2212( 3دیدگاه فصلی بودن تولید ناخالص داخلری در کشرور آلمران را برا اسرتفاده از
دادههای مربوط به دورهی زمانی  1881 -21 -2212 :21بررسی کررد .وی بررای ایرن منظرور
مد( فصلی قطعی و مد( فصلی احتمالی مدنظر قرار داده و به انجام آزمونهای مختلرف ریشره
واحد پرداخت .نتایج به دست آمده از به کارگیری آزمونهای ریشه واحرد بیرانگر فصرلی برودن
رفتار این متغیر بود .کشاورز حداد ( )1583اثرگذاریهای تقویمی در نوسان قیمت گوشت مرغ،
گوشت قرمز و تخم مرغ را با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره  1538 -21 -8، :22بررسری
کرد .کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی برای این دادهها ،نشان داد که آنها در سطح ایستا هسرتند.
به این ترتیب برای پیمبینی قیمتها از روش خودتوعیظی میانگین متظرک معمولی اسرتفاده
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شد .قهرمانزاده و سلمی ( )1583برای پیمبینی قیمت گوشت مرغ استان تهرران بره بررآورد
الگوهای خودتوعیظی دورهای و انباشته فصلی بر پایه آزمونهای ریشره واحرد فصرلی و الگروی
باکس -جندینز 1فصلی پرداختند .بنابر نتایج به دست آمده ،بره دلیرل نبرود تغییرپرذیریهرای
منظم دورهای برای رفتار قیمت ماهانه گوشت مرغ ،الگوی خودتوعیظی دورهای مناسب نبوده و
از سویی به دلیل پیروی قیمت ماهانه گوشت مرغ از فرآینرد تصرادفی نرا ایسرتای فصرلی مرد(
انباشته فصلی مناسب مریباشرد .اکبرری و مقدسری ( )1588رفترار فصرلی قیمرت مظصروال
کشاورزی برگزیده شامل سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،لوبیا قرمز و لوبیرا گیتری در ایرران را مرورد
بررسی قرار دادند .برای این منظور آنان برا بره کرارگیری اطلعرا قیمرت خرردهفروشری ایرن
مظصوال برای دوره زمانی فروردین  1518تا اسفند  1583به انجام آزمون ریشه واحرد فصرلی
اقدام کردند .بنابر یافتهها سریهای زمانی قیمت مظصوال سیبزمینی ،گوجرهفرنگری و لوبیرا
گیتی ریشه واحد فصلی دارند ،اما سری زمانی قیمت مظصرو( لوبیرا قرمرز بردون ایرن ویگگری
میباشد .قهرمانزاده ( )1582به پیمبینی قیمرت جوجره یدرروزه گوشرتی اسرتان آذربایجران
شرقی ،با استفاده از دادههای ماهانه ( )1511-88پرداخت .وی برای این منظور ،به برآورد مرد(
انباشته فصلی بر پایه آزمونهای ریشه واحد فصلی و مرد( خرود توعریظی میرانگین متظررک
فصلی اقدام کرد .در نهایت با استفاده از معیار  RMSE2مد( انباشته فصلی برتر شناخته شرده و
با استفاده از آن پیمبینی قیمت ماهانه جوجه یک روزه گوشتی اسرتان بررای سرا(هرای -82
 1588صور گرفت.
با توجه به کم بودن شمار بررسیهای صور گرفته در زمینه رفتار فصرلی متغیرهرا و بره ویرگه
رفتار دورهای ،این پگوهم به دنبا( فراهم کردن زمینهی به کارگیری مد(هرای مناسرب بررای
ارزیابی رفتار فصلی متغیرها میباشد .لذا در این پگوهم الگوسازی و پیمبینی تولیرد ناخرالص
داخلی بخمهای اقتصادی کشور با توجه به رفتار فصلی آنها مدنظر قرار گرفرت .ایرن بخرمهرا
شامل بخم کشاورزی ،بخم خدما و بخم صنعت و معدن مریباشرند .برا توجره بره ایندره
گردآوری یک نوع داده به صور فصلی متضمن فصلی بودن رفتار آن نیست ،لذا در صورتی کره
یک متغیر رفتار فصلی نداشته باشد ،میتوان برای الگوسازی رفتار آن از روشهای غیرر فصرلی
بهره برد.
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روش تحقیق
برای الگوسازی رفتار یک سری زمانی به طور کلی از روشهای سری زمانی استفاده میشود .اما
باید دقت داشت که هر یک از روشهای سری زمانی ،با توجره بره ماهیرت سرری زمرانی مرورد
بررسی به کار گرفته شوند .برای سریهای زمرانی کره دارای مؤلفره فصرلی باشرند مریتروان از
مد(های فصلی خودتوعیظی دورهای ( )PARو انباشته فصلی ( )SIبهرره گرفرت .بررسریهرای
قهرمانزاده و سلمی ( )1581و قهرمانزاده ( )1582نشان دادهاند کره آغراز بررسری دادههرای
فصلی با استفاده از مد( خودتوعیظی دورهای صور گرفته و درصورتی کره مناسرب برودن آن
تأیید نشود مد(های فصلی دیگر مدنظر قرار داده میشود .مرد(هرای خودتوعریظی دورهای در
ماهیت زمانی به کار میروند که مؤلفههای مؤثر اقتصادی مانند ترجیظا و فناوریها بره صرور
فصلی تغییر پیدا کنند .برای نشان دادن رفتار فصرلی ،ایرن مرد(هرا امدران تغییرر پارامترهرای
مربوط به هر فصل در مد( خودتوعیظی را فراهم میکنند (کاسترو و ازبورن.)2223 ،
برخی از مظققران از جملره نراولز و فروترو ،)1881( 1فرانسرس ،)1883( 2تریپرودیس و پنرزر5
( )222،نشان دادهاند که بخم عمردهای از سرریهرای زمرانی کرلن از رفترار دورهای پیرروی
میکنند .یک مد( خودتوعیظی دورهای برای دادههای سه ماهانه به صور زیر تعریف میشود
(لی و هی:)2211 ،
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که در آن  N ( n  4N ، Tt=[(t-1)/4]+1 ، t  1,2,..., nشمار سا() εt ، s  1,2,3,4 ،اجزای اخل(
و  λs ،μsو  λp,sپارامترهای دورهای بودهاند که ممدن است به ازای هر فصرل  s  1,2,3,4تغییرر
کنند Ds,t .ها نیز متغیرهای موهومی فصلها را نشان مریدهنرد )p=1,2, …, P( yt-p .نیرز
وقفههای متغیر وابسته را نشان میدهند که در مد( وارد میشود .برای انتخاب شمار وقفره ()P
معیارهای گوناگونی پیشنهاد شده است که معیارهای اطلعاتی آکائیک و شوارتز از ایرن جملره-
اند .در روش دیگر کم کردن وقفهها میتواند تا جایی ادامه پیدا کند که عریبهرای مربروط بره
آخرین وقفه برای همهی فصو( از لظا آماری مخالف صفر باشد .در انتخاب شمار وقفه مناسب
باید به گونرهای عمرل کررد کره جرزء اخرل( ( )εtویگگری نوفره سرفید برودن (بره ویرگه نبرود

1

Novales & Frutto
Franses
3
Tripodis & Penzer
2

 71اقتصاد کشاورزی/جلد /01شماره 5937/0

خودهمبسررتگی دورهای) خررود را حف ر کنررد (فرانسررس و پررا  .)222، ،1برررای ایررن منظررور
خودهمبستگی سریالی ،واریانس ناهمسانی ،نرما( بودن و خودهمبستگی دورهای اجزای اخرل(
مورد بررسی قرار میگیرد.
بر پایه رهیافت فرانسس و پرا ( ،)222،بررای انجرام آزمرون خودهمبسرتگی دورهای ،اجرزای
اخل( برآورد شده معادله ( )1روی همهی متغیرهای توعیظی این معادله به اعافه گهار متغیرر
 ،   D که شامل اثرگذاریهای متقابل وقفه او( اجزای اخل(( )εt-1برا
جدید به صور
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متغیرهای مجازی فصلی ( )Dsبوده ،رگرس میشود .پس از برآورد این رگرسیون کمدی ،فرعیه
صفر  H :         0مبنری برر نبرود خودهمبسرتگی دورهای از درجره او( سرنجم
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میشود که برای این منظور میتوان از آزمرون  Fاسرتفاده کررد .آمراره  Fدر ایرن آزمرون دارای
توزیع  Fاستاندارد با درجه آزادی ( )4، n-p-4بوده که در آن  nشمار مشاهدهها و  Pشمار وقفره
برآورد شده است .پس از انتخاب وقفه مناسب مد( ) ،PAR(Pوجود تغییرا دورهای در رفترار
متغیر مورد نظر آزمون میشود .برای این منظور از آزمون نسبت درستنمایی )LR( 2ارائره شرده
توسط بسویچ 5و فرانسس ( )1883استفاده میشود .بدین شدل که در آغاز معادله ( )1با فرر
نرما( بودن اجزای اخل( با روش  OLSبرآورد شده و سپس فرعیه صفر مبنی بر نبود تغییرا
دورهای در پارامترهای این خودتوعیظی با استفاده از آزمون  LRسنجیده میشود:
s  1,2,3,4
i  1,2,..., P
() 2
H 0 :  i,s  
آماره  LRدارای توزیع  χ2با درجه آزادی  3Pاست .بنابر نظرر بسرویچ و فرانسرس ( ،)1883ایرن
آزمون میتواند بدون توجه به اینده آیا سری  ytدارای ریشههای واحد فصلی یا غیر فصلی اسرت
صور گیرد .همچنین آماره آزمون  Fبرای سنجم این فرعریه عردم ،دارای توزیرع اسرتاندارد
)) F(3p,n-(4+4pاست .در صرور معنریدار برودن آزمرون  Fمرد( ) PAR(Pبررای بررسری و
پیمبینی سری زمانی فصلی  ytمناسرب خواهرد برود (قهرمرانزاده و سرلمی .)1583 ،پرس از
اینده مد(  PARاولیه برای نشان دادن رفتار یک سری مناسب تشخیص داده شد ،میتروان بره
انجام آزمون ریشه واحد دورهای برای سری موردنظر اقدام نمود .در صرورتی کره آزمرون بیرانگر
وجود ریشه باشد میتوان پس از رفع آن به برآورد مد( مناسب اقدام کرد .گگونگی انجرام ایرن
آزمون در بررسی قهرمانزاده و الفی ( )1585به تفصیل بیان شده است.
1

Franses & Paap
Likelihood Ratio
3
Boswijk
2
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در صورتی که وجود تغییرا دورهای در دادهها تأیید نشود میتوان دیگرر مرد(هرای فصرلی را
مدنظر قرار داد .یدی از مد(های فصلی الگوی انباشته فصلی مبتنی بر آزمون ریشه واحد فصلی
است .به این ترتیب برای برآورد این مد( در آغاز بایستی ایستایی دادهها با آزمون ریشره واحرد
فصلی آزمون شود .روشی که برای انجام آزمون ریشه واحد فصلی برای دادههای فصلی پیشنهاد
شده است ،روش هیلبرگ و همداران )HEGY( 1است .این روش امدان آزمون ریشه واحرد غیرر
فصلی و ریشه واحدهای فصلی را به صور همزمان فراهم میکند .در این روش ریشه واحدهای
سریهای زمانی سه ماهانه ( )s=4میتوانند با تجزیه عملگر وقفهای  1-L4بره صرور زیرر بره
دست آیند (دپالو:)2228 ،2
() 5
)1-L4= (1+L)(1-L)( 1-L2) =(1+L)(1-L)( 1+i) (1-i
همانگونه که ملحظه میشود ،در مورد سریهای زمانی سه ماهانه ،ریشه واحدها
عبار خواهند بود از  i ،-1 ،1و  -iکه بیانگر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر یا بلندمد ،
فراوانی نیم ساالنه ( πدو گرخه در یک سا() و دو ریشه واحد مختلط نیز مربوط به فراوانیهای
 π/2و ( 3π/2یک گرخه در هرسا() خواهند بود (رسولی بیرامی ،دشتی و قهرمانزاده.)1582 ،
این آزمون با برآورد رابطه ( )،زیر صور میگیرد:
() ،
ϕ(L) y4,t =Π1 y1,t-1+ Π2 y2,t-1+Π3 y3,t-2+Π4 y3,t-1+τt+εt
که در آن ) ϕ(Lیک گندجملهای از عملگر وقفهای  1بوده و دیگر متغیرها به صور زیر تعریف
میشوند:
() 3

y1,t=(1+L+L2+L3) yt
y2,t=-(1-L+L2-L3) yt
y5,t=(1-L2) yt
y،,t=(1-L4) yt

برای تعیین تعداد وقفهها در ) ϕ(Lبایستی نوفه سفید بودن اجزای اخرل( مردنظر قررار گیرنرد
(رسولی بیرامی ،دشتی و قهرمانزاده .)1582 ،با برآورد رابطه ( )3امدان آزمون ریشه واحردهای
سری  ytفراهم میشود ،بدین صور که برای سنجم ریشه واحد  1آزمون روی ( Π1=0آزمرون
 ، )tبرای ریشه واحرد  -1آزمرون روی ( Π2=0آزمرون  )tو بررای ریشره مرکرب  iو  -iآزمرون
پیوسته (آزمون  )Fروی  Π3=Π4=0صور میگیرد (دپالو .)2228 ،الزم به یرادآوری اسرت کره
Hylleberg et al.
Depalo

1
2
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مقادیر بظرانی برای این آزمونها توزیع استاندارد  tو  Fرا نداشته و با مقادیر بظرانی ارائه شرده
توسط هیلبرگ و همداران ( )1882مقایسه میشوند .پذیرش فرعیه صفر به معنای وجود ریشه
واحد در آن فراوانی بوده و بایستی از فیلترر مربوطره بررای ایستاسرازی دادههرا اسرتفاده شرود.
درصورتیکه بیم از یک ریشه واحد وجود داشته باشد حاصلعرب فیلترهای مربوط بره همران
ریشهها برای ایستاسازی دادهها استفاده خواهد شد.
وجود ریشه واحد فصلی نشاندهنده وجود رفتار فصلی سری مرورد نظرر خواهرد برود .گنانچره
نتایج آزمون انجام شده روی سری زمانی بیانگر یک فرآیند تصادفی فصلی ناایستا باشرد ،الگروی
مناسب برای رفتار سری مورد نظر الگوی خودتوعیظی است که در اصطلح به الگروی انباشرته
فصلی ( )SIمعروف بوده و دارای شدل ریاعی به صور معادله زیر است (قهرمانزاده و سلمی،
:)1581
() 3
 y  a     y 
P

t

t i

s

i

i 1

0

t

s

در معادله باال  Δsنشان دهندهی استفاده از دادههای ایستا شده با بهرهگیرری از فیلترر مربوطره
برای برآورد مد( خواهد بود .در صورتیکه آزمون بیانگر نبود ریشه واحرد فصرلی بررای دادههرا
باشد ،در این صور میتوان از مد(های غیرفصلی برای الگوسازی دادهها استفاده کرد .یدری از
الگوهای مورد استفاده الگوی خودتوعیظی میانگین متظرک بوده که روش برهکرارگیری آن بره
تفصیل در بسیاری از بررسیهای داخلی و خارجی بیان شده است.
در این بررسی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلری از دادههرای فصرلی بره صرور سره
ماهانه 1استفاده شد .این دادهها از فصل بهار سا(  1531آغاز شرده و ترا زمسرتان  1588ادامره
مییابند .این دادهها بر حسب میلیارد ریا( و بر پایه قیمتهای ثابت سا(  1513میباشرند کره
از نشریههای بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران گردآوری شدهاند.

Quarter

1
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نتایج و بحث
 الگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزینخستین بخشی که در اینجا مورد توجه قرار گرفته بخم کشاورزی اسرت .بررای تظلیرل رفترار
تولید ناخالص داخلی بخم کشاورزی در ایران در نخسرتین مرحلره الزم برود کره رفترار تغییرر
دورهای این سری زمانی آزمون شود .بدین منظور اقدام بره بررآورد مرد( خودتوعریظی دورهای
مناسب شد که نتایج به دست آمده از آن در جدو(  1بیان شده است .همانگونره کره ملحظره
میشود مد( یاد شده یک مد( خودتوعیظی دورهای از درجه  PAR)2( ،2میباشد.
جدول ( )5نتایج برآورد مدل ( PAR)2تولید ناخالص بخش کشاورزی ایران ()597595-4398
پارامتر
μ1
μ2
μ3
μ4
λ1
λ2
λ3
λ4

عریب
***

158،2/،،
***8،81/31
***35،8/31
-813/85
***88،/،،
***181/88
**521/11
-51/13

آماره

t

8/83
12/88
5/28
-2/،3
13/82
2/،2
5/،8
-2/58

پارامتر

عریب

λ1,1

-2/81
***2/85
***2/،2
2/23
***-1/1،
***5/32
***-2/38
2/28

λ1,2
λ1,3
λ1,4
λ2,1
λ2,2
λ2,3
λ2,4

آماره

=2/88

2

t

-1/52
1/25
5/28
2/51
-1/23
،/3،
-3/21
2/85

R

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

بنابر جدو(  1مد( ( PAR)2برآورد شده از لظا معنیداری در سطح بسیار خوبی قرار داشرته
و بیشتر عریبها از لظا آماری معنیدار هستند .در مد( برآورد شده پارامترهای  λi ،μiو λj,i
به ترتیب بیانگر عریبهای مربوط به عر از مبدأ ،روند ،و وقفه jام متغیر وابسته بررای فصرل
iام  )i=1,2,3,4میباشند .در الگوی باال فصل  5 ،2 ،1و  ،به ترتیب فصل بهار ،تابسرتان،
پاییز و زمستان را نشان میدهند .نتایج برآورد مد( نشاندهنده وجود روند برای همهی فصرو(
است .به این ترتیب میتوان گفت که میزان  GDPبخرم کشراورزی در طری سرا(هرای مرورد
بررسی افزایم یافته است .برای سنجم اعتبار مد( ( PAR)2از لظرا اقتصادسرنجی ،آزمرون-
های کنتر( تشخیصی اجزای اخل( مد( شامل گهار نوع آزمون نرمرا( برودن اجرزای اخرل(،
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خودهمبستگی دورهای ،خودهمبستگی سریالی و واریانس ناهمسانی شرطی انجام شده است که
نتایج آنها در جدو(  2گزارش شده است.
با توجه به نتایج جدو(  ،2اجزای اخل( دارای توزیع نرما( بوده و بدون خودهمبستگی سریالی
از مرتبه  1و  ،میباشند .فرعریه صرفر آزمرون  LMبررای واریرانس ناهمسرانی نبرود واریرانس
ناهمسانی شرطی ( )ARCHبوده ،که نتایج آزمون برای مد( فو نشان دهنرده نبرود واریرانس
ناهمسانی شرطی از مرتبه  1و  ،برای مد( یادشده میباشرد .همچنرین نترایج آزمرون  Fبررای
بررسی وجود خودهمبستگی دورهای نشان میدهد ،مد( دارای خودهمبستگی دورهای نخواهرد
بود .بدین ترتیب ،با در نظر گرفتن سطح معنیداری  3درصد ،اجزای اخل( مرد( بررآورد شرده
دارای ویگگی نوفه سفید بوده و میتوان گفت مد( برآورد شده یک مد( مناسب بوده و انتخراب
تعداد وقفهها در آن به درستی صور گرفته است .در ادامه آزمون پیروی تولید ناخالص داخلری
بخم کشاورزی از رفتار دورهای ،برابر مواد و روشهرا برا اسرتفاده از رهیافرت فرانسرس و پرا
) )222،انجام شد که مقدار آماره مظاسباتی به دست آمرده برابرر برا  F=13/58بروده کره در
سطح احتما(  3درصد فرعیه عردم رد مریشرود .یعنری ایندره تولیرد ناخرالص داخلری بخرم
کشاورزی از رفتار فصلی دورهای پیروی میکند .این نتیجه گویای آن است که هر فصل رفتراری
متفاو از فصل دیگر دارد.
جدول ( )2نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل (PAR)2

آماره

سطح احتما(

آزمون
نرما( بودن اجزای اخل(()χ2

1/،8

2/،1

خودهمبستگی سریالی از درجه (1آزمون بروچ گادفری) χ2،

2/32

2/،5

خودهمبستگی سریالی از درجه ( ،آزمون بروچ گادفری) χ2،

2/85

2/81

درجه ARCH(1) ،)χ2(1

2/28

2/11

(ARCH(4) ،)χ2

8/،2

2/23

2/81

2/32

واریانس ناهمسانی شرطی از

واریانس ناهمسانی شرطی از درجه ،

خودهمبستگی دورهای ()F
منبع :یافتههای تظقیق

در ادامه برای شناسایی وجود ریشه واحرد ،اقردام بره انجرام آزمرون ریشره واحرد دورهای برابرر
رهیافت فرانسس و پا (  )222،شد .با توجه به نتایج به دست آمده در بررسری قهرمرانزاده و
الفی ( )1585سری مورد بررسی بدون ریشه واحد دورهای بوده و ایستا میباشد .به این ترتیرب
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نیازی به ایستا سازی آن نبوده و مد( اولیه (گزارش شده در جدو(  )1همچنان معتبر میباشد.
با مراجعه به مد( یاد شده میتوان دریافت پارامترهای مربوط به فصل زمستان کمترین معنری-
داری را در مد( داشته و پارامترهای دیگر فصو( معنیداری براالیی دارنرد .مرد( بررآورد شرده
بیانگر وجود متغیر روند برای همهی فصو( جز زمستان مریباشرد .لرذا مریتروان گفرت تولیرد
کشاورزی در طی سا(های اخیر رشد داشته است .پارامترهای مربوط به وقفهها نیرز قسرمتی از
واقعیت رفتاری تولید ناخالص کشاورزی فصو( مختلف را منعدس میسازند .مشراهده مریشرود
که میزان تولید ناخالص کشاورزی در هر فصل توسط مقرادیر دو فصرل پریم آن توعریح داده
میشوند .به این ترتیب میتوان گفت که مد( برآوردی مد( مناسبی است کره مریتوانرد پایره
مناسبی برای پیمبینی مقادیر آتی و دیگر هدفهای تظقیق باشد .پیمبینی مقادیر آتی تولیرد
ناخالص داخلی کشاورزی با استفاده از مد( یاد شده صور گرفته است که نتایج به دست آمده
از آن در جدو(  5ملحظه میشود.
جدول( )9پیشبینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش کشاورزی ایران برای سالهای -39
( 5935واحد 9میلیارد ریال)
سا(

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

1582

1،532/33

53581/3،

11528/28

21،8/313

1581

1،221/85

55852/،3

11283/15

2238/825

1582

13،12/18

5،138/83

13823/2،

2122/،،2

منبع :یافتههای تظقیق

با استفاده از مقادیر پیمبینی شده در جدو(  5تولید ناخالص داخلی برای سا(های 1531-81
در نمودار  1ترسیم شده است .در این نمودار منظنی خط گین مقادیر پیمبینی شده را نشان
میدهد .همانطوری که انتظار میرفت این مقادیر پیمبینی شده منطبق بر رفتار دورهای
تولید بخم کشاورزی میباشد.
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ن
نمودار ( )5روند تعییرات تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی طی سالهای (597595 -3598میلیارد ریال)

 الگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش خدماتروند تولید ناخالص داخلی بخم خدما طی سرا(هرای  1531-88در نمرودار  2آمرده اسرت.
ملحظه میشود تولید ناخالص داخلی این بخم با روند همراه بوده و در طی این سا(هرا رونرد
افزایشی داشته است .این افزایم تولید در طو( زمان به تدریج بروده و بره تقریرب رشرد آن در
همهی سا(ها با سرعت همسانی رخ داده است .البته میزان تولید ناخالص داخلی بخم خدما
با نوساناتی همراه بوده است .میزان نوسانهای این بخرم در مقایسره برا بخرم کشراورزی بره
مراتب کمتر و نامنظم بوده و این امر احتما( عدم پرذیرش الگروی خودتوعریظی دورهای بررای
این بخم را افزایم میدهد .برای بیان مستد( این موعوع به برآورد مد( خودتوعریظی دوره-
ای مناسب برای این بخم اقدام شده است که نتایج آن در جدو(  ،قابل مشاهده میباشد.
بنابر جدو(  ،،ملحظه میشود که الگوی یاد شده یک الگوی خودتوعیظی از درجه گهار می-
باشد ، PAR(4) ،که از لظا معنیداری در سطح مناسبی قرار دارد .البته تعداد وقفره بهینره
مد( طوری تعیین شده است که شرط نوفه سفید بودن اجزای اخرل( ترأمین شرود .نترایج بره
دست آمده از آزمونهای کنتر( تشخیصی مربوطه در جدو(  3گزارش شده است .بنابر جردو(
 ،3اجزای اخل( مد( برآورد شده همهی شرایط یک فرآیند نوفه سفید را تأمین مرینماینرد .در
ادامه بود یا نبود رفتار دورهای برای بخم خدما کشور را با استفاده از آزمون  Fانجرام گرفرت.
آماره  Fبه دست آمده ( )F=1/31در مقایسه با مقدار بظرانی جدو( بیانگر رد نشدن فرعیه عدم
میباشد .در نتیجه تولید بخم خدما از رفتار دورهای پیروی نمیکند.

الگو سازی رفتار فصلی76...

نمودار  -2تولید ناخالص داخلی بخش خدمات بر حسب میلیارد ریال ()597595-4398

در ادامه امدان الگوسازی رفتار فصلی تولید ناخالص داخلری بخرم خردما توسرط مرد(هرای
انباشته فصلی (پایه رگرسیونی) مورد بررسی قرار گرفت .برای بهکارگیری مد( انباشرته فصرلی،
آزمون ریشه واحد فصلی ( )HEGYانجام گردید .نتایج به دست آمده از این آزمون در جردو( 3
قابل ملحظه میباشد .با توجه به ویگگیهای سری مربوطه این آزمون با وارد کردن متغیر رونرد
و متغیرهای موهومی فصلی صور گرفته است .برای به دست آوردن یرک مرد( دارای اجرزای
اخل( نوفه سفید ،مد( با وقفههای  1تا  ،و  8و  12برآورد شد.
جدول ( )8نتایج برآورد مدل ) PAR(4تولید ناخالص بخش خدمات ایران ()597595-4398
پارامتر
μ1
μ2
μ3
μ4
λ1
λ2
λ3
،λ

λ1,1
λ1,2
λ1,3
λ1,4
λ2,1

عریب
**

آماره

t

-،135/81
**،313/35
-223/،5
،813/22
-213/32
*،31/31
-83/21
،12/31
***2/121
***2/832
2/258
***2/825

-2/21
2/25
-2/28
1/32
-1/28
1/13
-2/51
1/،3
5/18
5/33
1/21
5/88

2/181

2/31

پارامتر
λ2,2
λ2,3
λ2,4
λ3,1
λ3,2
λ3,3
λ3,4
λ4,1
λ4,2
λ4,3
λ4,4

عریب
-2/21
2/22
2/28
-2/2،
-2/15
2/28
-2/،8
*2/31
*2/52
2/28
2/21

آماره

t

-2/83
2/1،
2/53
-1/28
-2/،3
1/12
-1/33
1/81
1/12
1/55
1/21

R2 =2/88

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)
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جدول( )7نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل )PAR(4

آزمون

آماره

سطح احتما(

نرما( بودن اجزای اخل(()χ2

1/58

2/،8

خودهمبستگی سریالی از درجه (1آزمون بروچ گادفری) χ2،

2/31

2/12

خودهمبستگی سریالی از درجه ( ،آزمون بروچ گادفری) χ2،

3/31

2/13

درجه ARCH(1) ،)χ2(1

2/،3

2/32

(ARCH(4) ،)χ2

،/31

2/55

1/83

2/15

واریانس ناهمسانی شرطی از

واریانس ناهمسانی شرطی از درجه ،

خودهمبستگی دورهای ()F
منبع :یافتههای تظقیق

با درنظر گرفتن سطح معنیداری یک درصد و مقایسه مقادیر به دست آمده با مقرادیر بظرانری،
میتوان گفت که عریب  Π1معنیدار نبوده و فرعیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد در فراوانری
صفر پذیرفته میشود .این امر به این معنی است که متغیر  GDPبخم خردما در طرو( دوره
زمانی موردنظر با روند همراه بوده است و این امر با مقایسه نمودار  ،به طور کامرل قابرل تأییرد
میباشد .عریب  Π2از لظا آماری معنیدار نبوده که بیانگر وجود ریشه واحد فصلی در فراوانری
نیم ساالنه میباشد .مقدار آماره  Fبه دست آمده برای آزمرون ریشره واحرد مرکرب ()F=11/،1
نشانگر نبود ریشه واحدهای مرکب ( iو  )-iاست .به این ترتیب تولید ناخرالص داخلری خردما
دارای ریشه واحد در فراوانی صفر و نیم ساالنه میباشرد .لرذا حاصرل عررب فیلترهرای ایرن دو
ریشه  ، (1+L)(1-L)= 1-L2 ،برای ایستاسازی دادههای تولید ناخالص داخلری بخرم خردما
به کار گرفته شد .سپس با استفاده از سری ایستا شده مد( انباشته فصلی مناسب بررآورد شرده
است که نتایج به دست آمده از آن در جدو(  1قابل مشاهده است .الزم به یادآوری است بررای
انتخاب وقفه مناسب در مد( یاد شده از معیارهای اطلعاتی آکائیک و شروارتز بیرزین اسرتفاده
گردیده ،مشروط بر آن که نوفه سفید بودن جزء اخل( مد( تأمین شود .بنابر جدو(  1مشاهده
میشود مد( برآورد شده از لظا معنیداری در وععیت مناسبی قرار داشته و با توجه به نترایج
آزمونهای کنتر( تشخیصی صور گرفته در جدو(  8میتوان گفت که این مد( ویگگریهرای
آماری الزم برای معتبر بودن مد( را تأمین میکند .بر پایه این الگو میتروان گفرت کره میرزان
تولید ناخالص داخلی در بخم خدما تا حدود زیادی به میزان تولید آن در گهار فصرل پریم
بستگی دارد.

الگو سازی رفتار فصلی76...
جدول ( )7نتایج آزمون ریشه واحد فصلی  HEGYبرای بخش خدمات ()597595-4398
)F(Π3, Π4

)t(Π2

)t(Π1

آزمون

***11/،1

**-2/82

-2/13

مقدار آماره مظاسباتی

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

جدول ( )5نتایج برآورد مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص داخلی بخش خدمات ()597595-4398

عریب

پارامتر
constant

***

)1-L2)yt-1
)1-L2)yt-2
)1-L2)yt-3
)1-L2)yt-4

آماره  tمظاسباتی

12،5/،23
***2/،31
***-2/838

،/،3
،/21
-1/5،

**2/522
-2/233

2/33
-2/31

R2

2/38

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

جدول ( )4نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص
داخلی بخش خدمات
آزمون

آماره

نرما( بودن اجزای اخل(()χ2
خودهمبستگی سریالی از درجه (1آزمون بروچ گادفری) χ2،
خودهمبستگی سریالی از درجه ( ،آزمون بروچ گادفری) χ2،
واریانس ناهمسانی شرطی از درجه ARCH(1) ،)χ2(1
واریانس ناهمسانی شرطی از درجه ARCH(4) ،)χ2( ،

1/،2
2/223
2/13
2/223
2/332

سطح احتما(
2/22
2/35
2/38
2/8،
2/83

مأخذ :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

در ادامه مقادیر تولید بخم خدما با استفاده از مد( انباشته فصرلی پریمبینری شرده اسرت.
نتایج به دست آمده از این پیمبینی در جدو(  8مشاهده مریشرود .بنرابر پریمبینری صرور
گرفته میتوان دریافت که تولید این بخم در سا(های آینده نیز افزایم یافته و این افزایم برا
نوسانهایی همراه خواهد بود .برای مقایسه مقادیر آتی با مقادیر کنونی ،مقادیر پیمبینی شرده
در نمودار  5ترسیم شده است .همان گونه که ملحظه میشود نمودار بیانگر افزایم تولیرد ایرن
بخم در سا(های آینده خواهد بود.
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جدول ( )3پیشبینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش کشاورزی ایران برای سالهای
( 5935-39واحد9میلیارد ریال)
سا(

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

82

38881/83

15،22/22

15522/32

1،213/81

81

1232،/،2

13312/1

13،83/23

13111/85

82

1312،/81

11151/23

18281/3

182،2/22

منبع :یافتههای تظقیق

-

الگوسازی تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن

رفتار تولید ناخالص داخلی بخم صنعت و معدن طی سرا(هرای 1531-88در نمرودار  ،قابرل
مشاهده است .بنابر این نمودار GDP ،بخم صنعت و معدن با روند همراه بوده و در طی سرا(-
های اخیر افزایم یافته است .با توجه به نمودار  ،مشاهده میشود که مقدار  GDPایرن بخرم
در داخل هر سا( نیز با افت و خیزهایی همراه بوده که این امرر احتمرا( پرذیرش مرد( فصرلی
برای الگوسازی رفتار این بخم را باال میبرد.

نمودار ( )9روند تغییرات تولید ناخالص داخلی بخش خدمات طی سالهای ( 597595 -3598میلیارد ریال)

نمودار ( )8تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن بر حسب میلیارد ریال ()597595-4398

الگو سازی رفتار فصلی60...

برای بررسی تغییرا دورهای  GDPبخم صنعت و معدن مد( ) PAR(3مناسب تشخیص داده
شد که نتایج مربوطه در جدو(  12آمرده اسرت .بررای مرد( یراد شرده آزمرونهرای کنترر(
تشخیصی اجزای اخل( همسان مد(های پیشین انجام شد .نتایج به دست آمده نشان میدهرد
که اجزای اخل( مد( برآورد شده دارای ویگگری نوفره سرفید بروده و انتخراب وقفره در آن بره
درستی صور گرفته است .در مرحله بعد تغییرا دورهای در  GDPبخم صرنعت و معردن برا
استفاده از رهیافت فرانسس و پا ( )222،سنجیده شد که مقدار آمراره مظاسرباتی بره دسرت
آمده برابر با  F=1/12بوده که در سطح احتما(  3درصد فرعیه عدم رد نمیشرود .بره عبرار
دیگر تولید ناخالص داخلی بخم صنعت و معدن از رفتار دورهای پیروی نمیکند .در ادامه برای
آگاهی از گگونگی رفتار سری مربوطه آزمون ریشه واحرد فصرلی انجرام شرد کره نترایج آن در
جدو(  11مشاهده می شود .با اسرتفاده از معیارهرای اطلعراتی آکائیرک و شروارتز بیرزین و برا
مدنظر قرار دادن اجزاء اخل( نوفه سفید ،وقفههای مد(  1تا  ،و  8انتخاب شده است .با توجره
به نتایج آزمون ریشه واحد فصلی در جدو(  11و مقایسه مقادیر به دست آمده با مقادیر بظرانی
هیلبرگ وهمداران ( ، )1882میتوان گفت که عریب  Π1معنیدار نبوده و فرعیه صرفر مبنری
بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر پذیرفته میشود .این امر بره ایرن معنری اسرت کره متغیرر
 GDPبخم خدما در طو( دوره زمانی موردنظر با روند همراه بوده است و این امر با مقایسره
نمودار  1به طور کامل قابل تأیید است .عریب  Π2از لظا آمراری معنریدار نبروده کره بیرانگر
وجود ریشه واحد فصلی در فراوانی نیم ساالنه میباشد .از سویی دیگر مقدار آمراره  Fبره دسرت
آمده برای آزمون ریشه واحد مرکب ( )F=2/82نیز بیانگر پذیرش فرعیه صفر مبنری برر وجرود
ریشه واحدهای مرکب ( iو  )-iمیباشد .به این ترتیب میتوان دریافت تولید ناخالص داخلری در
بخم صنعت و معدن همهی ریشههای فصلی و غیرفصلی را دارد .به این معنی که تولید بخرم
صنعت و معدن در سا(های مورد بررسی با روند همراه بوده و از سوی دیگر در داخل هرر سرا(
نیز نوسانهایی داشته و میتوان گفت که  GDPبخم صنعت و معردن رفترار فصرلی دارد .لرذا
حاصرل عررب فیلترهرای ریشرههرای فصرلی و غیرفصرلی  ،(1+L)(1-L)( 1-L2)= 1-L4بررای
ایستاسازی دادههای تولید ناخالص داخلی بخم صنعت و معدن به کرار گرفتره شرد .سرپس برا
استفاده از سری ایستا شده مد( انباشته فصلی مناسب برآورد شده اسرت کره نترایج بره دسرت
آمده از آن در جدو(  12قابل مشاهده میباشرد .الزم بره یرادآوری اسرت بررای انتخراب وقفره
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مناسب در مد( یاد شده از معیارهای اطلعاتی آکائیک و شوارتز بیرزین اسرتفاده شرده و نوفره
سفید بودن جزء اخل( مد( نیز مدنظر قرار گرفته است.
جدول ( )59نتایج برآورد مدل خودتوضیحی دورهای ) PAR(3برای تولید ناخالص بخش صنعت و
معدن ایران
پارامتر

عریب

آماره

μ1

81/35
523/52
***1338/835
***-2232/582
-112/21
**238/83
-32/،8
122/53
2/221
***2/112

2/12
2/،3
2/88
-،/11
-1/،2
2/25
-2/58
2/81
1/55
2/81

μ2
μ3
μ4
λ1
λ2
λ3
λ4
λ1,1
λ1,2

t

پارامتر
λ1,3
λ1,4
λ2,1
λ2,2
λ2,3
λ2,4
λ3,1
λ3,2
λ3,3
λ3,4

آماره

عریب
***

2/8،8
***1/12
2/،5
2/28
-2/5،
-2/55
2/5،
2/1،
**2/،2
2/،1

t

5/18
،/11
1/13
2/،،
-1/22
-2/82
1/13
2/،8
2/،3
1/3،

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

جدول ( )55نتایج آزمون ریشه واحد دورهای سری سه ماهانه تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و
معدن
)F(Π3, Π4

)t(Π2

)t(Π1

آزمون

2/82

-2/23

-2/58

مقدار آماره مظاسباتی

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

جدول ( )52نتایج برآورد مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص داخلی بخش خدمات ()597595-4398
عریب

پارامتر
constant

**

آماره  tمظاسباتی

385/35
***2/،،
2/11

2/38
5/81
1/32

)1-L4)yt-3

**2/28
**-2/23

2/51
-2/53

)1-L4)yt-8

-2/23

-2/31

)1-L4)yt-1
)1-L4)yt-2

)1-L4)yt-4

R2

2/53

منبع :یافتههای تظقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنیداری در سطح  12درصد 3 ،درصد و  1درصد)

الگو سازی رفتار فصلی68...

همان گونه که در جدو(  12مشاهده میشود مد( برآورد شده از لظا معنیداری در وعرعیت
مناسبی قرار داشته و با توجه به نتایج آزمونهای کنتر( تشخیصی صور گرفته در جردو( 15
میتوان گفت که این مد( ویگگیهای آماری الزم برای معتبر بودن مد( را تأمین مریکنرد .برر
پایه این الگو میتوان گفت که میزان تولید ناخالص داخلی در بخم صنعت و معردن ترا حردود
زیادی به میزان تولید آن در گهار فصل پیم و نیز فصل هشتم پیم از آن بسرتگی دارد .پرس
از اطمینان از برآورد مناسب مد( ،پیمبینری مقرادیر تولیرد برا اسرتفاده از آن در مرحلره بعرد
صور گرفته است .این مقادیر در جدو(  1،ارائه شده است.
جدول ( )59نتایج آزمون کنترل تشخیصی اجزای اخالل مدل انباشته فصلی برای تولید ناخالص
داخلی بخش صنعت و معدن
آزمون

آماره

سطح
احتما(

نرما( بودن اجزای اخل(()χ2

،/83

2/28

خودهمبستگی سریالی از درجه (1آزمون بروچ گادفری) χ2،
خودهمبستگی سریالی از درجه ( ،آزمون بروچ گادفری) χ2،

2/82
2/85

2/55
2/38

1/13
2/11

2/18
2/11

درجه ARCH(1) ،)χ2(1

واریانس ناهمسانی شرطی از
واریانس ناهمسانی شرطی از درجه ،

(ARCH(4) ،)χ2

منبع :یافتههای تظقیق

جدول ( )58پیشبینی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بخش صنعت و معدن ایران برای
سالهای
( 5935-39واحد9میلیارد ریال)
سا(

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

82

3225/،3

32،1/18

،،28/،5

،318/31

81

3858/55

312،/،2

3353/،3

3183/38

82

8222/،3

1151/،2

3111/3

3852/15

منبع :یافتههای تظقیق

مقادیر پیمبینی شده به همراه مقادیر واقعی در نمودار  3ترسیم شده است .بر این پایره مری-
توان دریافت در صورتی که تولید بخم صنعت و معدن با همین منوا( صور گیرد ،مقرادیر آن
در آینده با نوسانهایی همراه بوده و مقادیر آن در فصو( مختلف سا(  1581نسبت بره مقرادیر
فصو( همسان در سا(  1582و نیز در فصو( مختلرف سرا(  1582نسربت بره مقرادیر فصرو(

 68اقتصاد کشاورزی/جلد /01شماره 5937/0

همسان در سا(  1581افزایم خواهد یافت و به این ترتیرب تولیرد سراالنه آن برا رونرد همرراه
خواهد بود.

نمودار ( )7روند تغییرات تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن طی سالهای 597595 -3598

نتیجهگیری و پیشنهادها
تولید بخمهای اقتصادی کشور تظت تأثیر عاملهای گوناگونی قرار دارند؛ لذا رفتاری متفاو و
در نتیجه آن فرآیند تولید داده مختلفی نیز خواهند داشت که باید در الگوسازیها مدنظر قرار
گیرند .با توجه به اینده در این بررسی از دادههای فصلی استفاده شد ،لذا مد(های فصلی
خودتوعیظی دورهای و انباشته فصلی مدنظر قرار گرفت .با مدنظر قرار دادن این موعوع که
فصو( بیشتر از نظر تغییرپذیریهای آب و هوایی با هم متفاو اند ،بیشترین تفاو تولید
فصو( گوناگون در بخم کشاورزی که تولیدا آن تظت تأثیر آب و هوا میباشد ،مشاهده شد.
لذا برای الگوسازی و پیم بینی رفتار تولید ناخالص داخلی مد( خودتوعیظی دورهای به عنوان
مد( مناسب انتخاب شد .با رد تناسب مد( خودتوعیظی دورهای برای دادههای بخم خدما
و صنعت و معدن ،به کارگیری آزمون ریشه واحد فصلی نشان داد که این بخمها رفتار فصلی
داشته و تولید آنها در طو( یک سا( با نوسانهایی روبرو است .به این ترتیب مد( انباشته
فصلی برای این بخمها برآورد شد .به این ترتیب با توجه به یافتههای تظقیق میتوان بیان
کرد که مقادیر تولید این بخمها تا حدود زیادی به مقادیر تولید آنها در سا(های پیم بستگی
دارد .به این ترتیب با استفاده از مقادیر تولید سا(های پیم میتوان تولید آتی این بخمها را
پیمبینی کرد که این امر با استفاده از الگوی مناسب برای سری زمانی مورد نظر صور می-
گیرد .با توجه یافتهها توصیه میشود که بررسی بخمهای اقتصادی به دلیل ماهیت متفاو

68...الگو سازی رفتار فصلی

 همچنین مد(سازی.آنها به صور جداگانه با استفاده از الگوی مناسب برای آنها صور گیرد
تولید دیگر بخمهای اقتصادی در بررسی و ارزیابیهای بعدی پگوهشگران کشور بایستی مورد
.توجه قرار گیرد

منابع
: رفتار فصلی در قیمت مظصوال کشاورزی (مطالعه موردی.)1588( . ر، و مقدسی. ا،اکبری
( سا، مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی.) لوبیا قرمز و لوبیا گیتی، گوجه فرنگی،سیبزمینی
.15-52 :1  شماره،دوم
 کاربردی: درآمدی بر ریشه واحد فصلی.)1582( . م، و قهرمانزاده. ، دشتی. ز،رسولی بیرامی
.81-81 :2  شماره،21  جلد، نشریه پگوهمهای علوم دامی.برای قیمت گشت مرغ در ایران
 پیمبینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخم کشاورزی در.)1585( . خ، و الفی. م،قهرمانزاده
،28  جلد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی.)PAR( ایران با استفاده از مد( خودتوعیظی
.53-،، :1 شماره
 مطالعه: الگوی پیمبینی قیمت گوشت مرغ در ایران.)1581( . ح، و سلمی. م،قهرمانزاده
.28-1 :)2( 58 ، مجله علوم کشاورزی ایران.موردی استان تهران
 پیم بینی قیمت ماهانه جوجه یدروزه گوشتی در استان آذربایجان.)1582( . م،قهرمانزاده
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